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نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم – حضور الجلسات واالجتماعات المرئية عن ُبعد

الفصل 1
نبذة عن هذا الدليل
يهدف دليل المس تخدم هذا إلى ش رح الخطوات الخاص ة بالدخول إلى بوابة الجلس ات والاجتماعات

المرئية.

المستخدم
طرف أصيل في الدعوى (مدعي ،مدعى عليه ،محامي إلخ)
طرف غير أصيل في الدعوى (شاهد ،النيابة ،خبير ،إلخ)

الغرض
يوضح الدليل للمستخدم القيام بالتالي:
حضور الجلسات والاجتماعات المرئية عن ب ُعد

وسائل الشرح
يوجد نوعان من وسائل الشرح هما :التلميحات والتحذيرات.


!

تلميح :يقدم التلميح معرفة من المفيد استخدامها والتي تساعد المستخدم على إكمال مهمته أو الإجراء الذي يقوم به.

تنبيه :يشير التنبيه إلى معلومات قد تؤثر على المستخدم.
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نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم –حضور الجلسات واالجتماعات المرئية عن ُبعد

الفصل 2
حضور الجلسات واالجتماعات المرئية
الصالحية :طرف أصيل في الدعوى

 .1الدخول
اتبع الخطوات التالية لحضور الجلسات والاجتماعات المرئية عن ب ُعد:
انتقل إلى موقع وزارة العدل أو اضغط على الرابط التالي ()https://www.moj.gov.ae
أو قم بكتابته في المتصفح الخاص بك فتظهر الصفحة التالية:

صورة 1

اضغط على تسجيل الدخول فتظهر الخيارات التالية:

صورة 2

اضغط على نظام رفع الدعاوى فتظهر الصفحة التالية:

© Crimsonlogic Pte Ltd

معلومات خاصة بالمستخدم المعني فقط.
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صورة 3

اضغط على زر الدخول لبوابة الجلسات/الاجتماعات المرئية فتظهر الصفحة التالية:

صورة 4

اختر نوع الجلسة/الاجتماع من القائمة المنسدلة بالضغط على

 ،ثم أدخل رقم

الجلسة/الاجتماع الذي استلمته في الإعلان ثم انتقل إلى هل أنت طرف القضية واختر نعم ،ثم
أدخل رمز التفو يض (الذي حصلت عليه من المحكمة من خلال تقديم طلب الحصول على رمز

التفو يض من حسابك في نظام العدالة الذكي) ثم اضغط على بحث الجلسات عن بعد فتظهر
الصفحة التالية:

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم –حضور الجلسات واالجتماعات المرئية عن ُبعد

xxxxxx

xxxxxx
تفاصيل القضية
xxxxxxxxxxxx

صورة 5

اضغط على حضور اجتماع عن بعد فيتم توجيهك إلى الصفحة التالية:

1
2
3

صورة 6

تطلب منك الصفحة اختيار الطر يقة التي تود بها حضور الجلسة .يعني الخيار الأول
 Download Windows Appتنز يل برنامج مايكروسوفت تيمز على جهازك ،أما الخيار
© Crimsonlogic Pte Ltd

معلومات خاصة بالمستخدم المعني فقط.
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الثاني  Continue on this browserفيعني المتابعة في حضور الجلسة بدون تنز يل البرنامج،

أما الخيار الثالث  Open Your Teams appفيعني أن برنامج مايكروسوفت تيمز مثبت على
جهازك وتريد فتح البرنامج.

حدد الخيار المناسب فيتم توجيهك إلى مايكروسوفت تيمز مباشرة

اكتب اسمك وصفتك هنا

صورة 7

اكتب اسمك وصفتك في المربع أعلاه ثم اضغط على ( Join Nowانضمام الآن).

تنبيهات:

!

-

عقب تسجيل الدخول سوف يتم توجيهك إلى قاعة الانتظار الافتراضية.

-

يجب عليك الانتظار لح ين قيام المحكمة بالسماح لك بحضور الجلسة أو الاجتماع.

-

يجب عليك الالتزام بتعليمات المحكمة.

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم –حضور الجلسات واالجتماعات المرئية عن ُبعد

الفصل 3
حضور الجلسات واالجتماعات المرئية
الصالحية :طرف غير أصيل في الدعوى

 .1الدخول
اتبع الخطوات التالية لحضور الجلسات والاجتماعات المرئية عن ب ُعد:
انتقل إلى موقع وزارة العدل أو اضغط على الرابط التالي ()https://www.moj.gov.ae
أو قم بكتابته في المتصفح الخاص بك فتظهر الصفحة التالية:

صورة 8

اضغط على تسجيل الدخول فتظهر الخيارات التالية:

صورة 9

اضغط على نظام رفع الدعاوى فتظهر الصفحة التالية:
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معلومات خاصة بالمستخدم المعني فقط.
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صورة 10

اضغط على زر الدخول لبوابة الجلسات/الاجتماعات المرئية فتظهر الصفحة التالية:

صورة 11

اختر نوع الجلسة/الاجتماع من القائمة المنسدلة بالضغط على

 ،ثم أدخل رقم

الجلسة/الاجتماع الذي استلمته في الإعلان ثم انتقل إلى هل أنت طرف القضية واختر (لا)،
ثم أدخل رمز التفو يض (الذي حصلت عليه من المحكمة) ثم اضغط على بحث الجلسات عن بعد
فتظهر الصفحة التالية:

نظام العدالة الذكي  -دليل المستخدم –حضور الجلسات واالجتماعات المرئية عن ُبعد

xxxxxxx

xxxxxxx

تفاصيل القضية

xxxxxxxxxxxx

صورة 12

اضغط على حضور اجتماع عن بعد فيتم توجيهك إلى الصفحة التالية:

1
2
3
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معلومات خاصة بالمستخدم المعني فقط.
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صورة 13

تطلب منك الصفحة اختيار الطر يقة التي تود بها حضور الجلسة .يعني الخيار الأول

 Download Windows Appتنز يل برنامج مايكروسوفت تيمز على جهازك ،أما الخيار

الثاني  Continue on this browserفيعني المتابعة في حضور الجلسة بدون تنز يل البرنامج،

أما الخيار الثالث  Open Your Teams appفيعني أن برنامج مايكروسوفت تيمز مثبت على
جهازك وتريد فتح البرنامج.
حدد الخيار المناسب فيتم توجيهك إلى مايكروسوفت تيمز مباشرة

اكتب اسمك وصفتك هنا

صورة 14

اكتب اسمك وصفتك في المربع أعلاه ثم اضغط على ( Join Nowانضمام الآن).

تنبيهات:

!

-

عقب تسجيل الدخول سوف يتم توجيهك إلى قاعة الانتظار الافتراضية.

-

يجب عليك الانتظار لح ين قيام المحكمة بالسماح لك بحضور الجلسة أو الاجتماع.

-

يجب عليك الالتزام بتعليمات المحكمة.

